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ЄДРПОУ 33100470
Інформація про засновників Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ-

Петрол";
 Товариство з додатковою відповідальністю страхова
компанія "Альфа-Гарант"

Інформація про реєстрацію НПФ як фінансової
установи

№12100732, 28.10.2004, ПФ №14

Повне найменування адміністратора Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами та адміністрування пенсійних
фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

Контактна інформація адміністратора 03151, Київ, вул.Ушинського, буд.40 (044) 200-10-60
ЄДРПОУ адміністратора 34690716
Повне найменування особи, що здійснює управління
активами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами та адміністрування пенсійних
фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

Контактна інформація особи, що здійснює управління
активами

03151, Київ, вул.Ушинського, буд.40 (044) 200-10-60

ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами 34690716
Повне найменування зберігача НПФ Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк

"УКРГАЗБАНК
Контактна інформація зберігача пенсійного фонду 03087, м.Київ, вул.Єреванська, буд.1 (044) 590-49-99
ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду 23697280
Кількість учасників 1535
Кількість вкладників кількість вкладників-юp.осіб 10

кількість вкладників-фіз осіб 1308
Пенсійні внески, грн від фіз.осіб 1090062,48

від юр.осіб 3564197,76
Пенсійні виплати ,
грн

на визначений строк 0
одноразові 2272270,95

Зміна чистої вартості активів НПФ, грн. 14071,11
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів НПФ ,
грн.

0,00566

Сукупний прибуток (збиток)від інвестування пенсійних
активів НПФ , грн.

- 1269291,40

Обсяг переведених пенсійних коштів з НПФ , грн 513807,07
Обсяг переведених пенсійних коштів до НПФ , грн 418149,72
Об'єкти
інвестування
активів
пенсійного фонду

Перелік інвестицій у цінні папери 453020,85
Перелік інвестицій в об'єкти

нерухомого майна
0

Кошти на поточному та/або
депозитному рахунку в банках

609468,65

Перелік інвестицій у банківські
метали

0

Перелік інших інвестицій 0
Дебіторська заборгованість 1589,42

Сукупна винагорода суб’єктів, що надають послуги
НПФ за рахунок пенсійних активів, грн

1680878,69

Коефіцієнт
навантаження на
пенсійний фонд

розраховується за формулою: СВ/(ЧВА1 -
ЧВА0), де СВ – сукупна винагорода
суб'єктів, що надають послуги пенсійному
фонду за рахунок пенсійних активів за
останній звітний квартал, ЧВА1 – чиста
вартість активів пенсійного фонду станом
на кінець останнього дня звітного
кварталу, ЧВА0 – чиста вартість
активів пенсійного фонду на
початок звітного кварталу

119,46


